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Midler til efteruddannelse af praktiserende læger fra udspillet
”En læge tæt på dig”
Med udspillet ”En læge tæt på dig” afsættes der midler til tre delformål
indenfor efteruddannelse af praktiserende læger:
1) Kompetenceudvikling målrettet praksispersonales håndtering
af psykiatriske patienter med vægt på deres eventuelle somatiske lidelser samt lettere psykiske lidelser.
2) Midler målrettet praksispersonale, som ønsker at arbejde i almen praksis, men som har behov for et kort kursus til at klædes
på til at kunne håndtere de opgavetyper, der møder dem i almen praksis. Midlerne skal også gå til at udvikle eller videreudvikle relevante kursusforløb samt afholdelse af en række kurser for relevant sundhedspersonale i almen praksis.
3) Derudover skal midlerne til kompetenceudvikling understøtte
muligheden for, at praksispersonale ansat i almen praksis kan
gennemgå uddannelsen som specialsygeplejerske i borgernær
sygepleje. Hermed understøttes en øget brug af praksispersonale med de rette kompetencer i almen praksis.
Der er afsat 60 mio. kr. i alt i perioden i 2018-2021. Midlerne udmøntes
via bloktilskudsnøglen, dog er midlerne for 2018 udbetalt direkte til regionerne via en kontooverførsel fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Det fremgår af forståelsespapir fra Sundheds- og Ældreministeriet, at midlerne administreres gennem Fonden for Almen Praksis. Fordelingen af
midlerne fremgår af aftale mellem Danske Regioner og PLO.
Med baggrund i dette indhenter Danske Regioner dermed med dette
OK-nyt og efterfølgende faktura samtlige de midler til efteruddannelse
af praktiserende læger afsat under udspillet ”En læge tæt på dig”, som
regionerne har fået udbetalt for 2020 over bloktilskuddet ved direkte kontooverførsel, med henblik på overførsel til PLO-Efteruddannelse, idet det
er aftalt mellem Danske Regioner og PLO-E, at udmøntningen af midlerne
skal ske i regi af PLO-E.

1402639
Peter Christian Madsen

Side 2

For at sikre lokal regional forankring er det aftalt med PLO-E, at såfremt
regionerne selv igangsætter efteruddannelsestiltag, så udbetaler PLO-E
midler til regionerne for dette. Baggrunden for at midlerne først indhentes er, at det ikke er alle regioner, der har planer om at gennemføre
konkrete tiltag indenfor rammerne af udspillet En læge tæt på dig, hvorfor
det ikke giver mening at efterlade et vist beløb i hver region. Der vil
rent praktisk ske en koordination af udbuddet af tiltag i Koordinationsgruppen for Efteruddannelse.
Midlerne for 2021 vil blive indhentet fra regionerne efter udbetaling til
regionerne over bloktilskuddet.
Fordeling af midler for 2020 er som følger jf. vedhæftede udmøntningsplan:
Tabel 1:
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Regionerne i alt

Med venlig hilsen
Peter Christian Madsen
Konsulent
Danske Regioner

Bloktilskudsnøgle
Fordeling
4.701.861 kr.
0,3135
2.307.558 kr.
0,1538
3.218.172 kr.
0,2145
3.223.335 kr.
0,2149
1.549.074 kr.
0,1033
1,000
15.000.000 kr.

Forståelsespapir ift. udmøntning af midler fra "En læge tæt på dig"
Øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende
Der lægges med udspillet op til, at dimensioneringen af almen medicin inden for den
lægelige videreuddannelse øges ekstraordinært med 30 ekstra hovedforløb i almen
medicin i både 2019 og 2020, dvs. i alt 60 ekstra hoveduddannelsesforløb ift. den
nuværende dimensioneringsplan for perioden 2018-2020. Regeringen vil samtidig tage
initiativ til indsatser, der skal forbedre rekrutteringsgrundlaget for almen medicin og
forbedre rammerne for uddannelse af nye almen medicinere. Det er endvidere den klare
ambition, at satsningen på almen praksis skal fortsættes i den kommende
dimensioneringsplan fra 2021.
Der afsættes i alt 45 mio. kr. over fire år (2018-2021), som skal understøtte:
 regionernes aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen
medicin
 diverse tiltag, der kan bidrage til at gøre det attraktivt at søge hoveduddannelse i
almen medicin med henblik på, at flere hoveduddannelsesforløb i almen medicin
besættes – herunder eksempelvis kampagneaktiviteter m.m.
 bedre rammer i almen praksis for uddannelsen af almen medicinere eksempelvis
ift. at fastholde og motivere praktiserende læger til at agere tutorlæger.
Af hensyn til, at den øgede dimensionering af hoveduddannelsesforløb er planlagt til 2019
og 2020, er det forståelsen mellem SUM og Danske Regioner, at 5 mio. kr. årligt i perioden
2019-2020 ud af de i alt 45 mio. kr. går til at understøtte aktiviteter i forbindelse med
ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin, herunder tiltag der kan bidrage til, at
hoveduddannelsesforløbene besættes.
Derudover er det forståelsen mellem SUM og Danske Regioner, at i alt 35 mio. kr. ud af de
45 mio. kr. (5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. årligt 2019-2021) går til at understøtte bedre
rammer i almen praksis for uddannelsen af almen medicinere, herunder med fokus på at
fastholde og motivere praktiserende læger til at agere tutorlæger for yngre læger. Dette
kan eksempelvis ske via en forøgelse af det månedlige honorar for tutorlæger. I dette
tilfælde drøftes dette videre i RLTN.
Midlerne udmøntes via bloktilskudsnøglen. I 2018 udmøntes midlerne via en pulje, hvortil
regionerne skal indsende et regnskab tre måneder efter midlerne er anvendt. 2018
midlerne udbetales i takt med anvendelsen, der skal ske i 2018, men som også kan ske i
senere år, såfremt der igangsættes aktivitet i 2018. Midlerne for 2019-2021 udmøntes
midlerne via bloktilskuddet.
Der ønskes en afsluttende status vedrørende den overordnede anvendelse af midlerne
inden for de beskrevne hovedformål ved midlernes udløb.

Tabel 1
Øget dimensionering og bedre
rammer for almen medicinstuderende

2018

2019

2020

2021

I alt

5

15

15

10

45

Fastholdelse af ældre læger
Som det fremgår af udspillet, ønsker regeringen, at alle praktiserende læger – herunder de
ældre over 65 år – indgår i et klyngesamarbejde og dermed undtages akkreditering.
Regeringen ønsker i forlængelse heraf at tilbyde de ældre læger hjælp i form af fx
vejledning til de læger, som har brug for dette mhp. at indgå i et klyngesamarbejde.
Ligeledes ønsker regeringen, at de praktiserende læger, der er over 65 år, og alligevel
vælger at stå uden for en klynge, modtager hjælp til at gennemgå en ny runde af
akkreditering.
Dette initiativ er implementeret ved en ændring af overenskomsten mellem RLTN og PLO,
som er vedtaget af RLTN i september 2018. Herved ændres overenskomsten, så:


læger, der er blevet fritaget for akkreditering på grund af et planlagt ophør inden
den 31. august 2019, tilbydes bistand til at gennemgå akkrediteringen og dermed
kunne fortsætte som praktiserende læge.



læger, som fylder 65 år senest den 31. august 2019 herudover kan vælge helt at
blive fritaget fra akkreditering imod at modtage besøg fra en regional kvalitetskonsulent samt indgå i klynge.

De i alt 9 mio. kr., som er afsat til udmøntningen af dette initiativ skal finansiere dels
udgifterne ved evt. ekstra implementeringsbidrag (svarende til det i OK-14 aftalte), som
skal gives til de praksis, der gennemgår en akkrediteringsrunde.
Dels skal midlerne understøtte de regionale kvalitetskonsulenters arbejde med at aflægge
besøg i de praksis, som er blevet fritaget akkreditering, men har annulleret et varslet
ophør med deres praksis.
Derudover skal midlerne understøtte fremtidige regionale aktiviteter, som har til formål at
forsøge at motivere og fastholde ældre praktiserende læger på arbejdsmarkedet.
Midlerne udmøntes via bloktilskudsnøglen direkte til regionerne via bloktilskuddet fra
2019-2021.
Der ønskes en afsluttende status vedrørende den overordnede anvendelse af midlerne
inden for de beskrevne hovedformål ved midlernes udløb.
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Tabel 2
Fastholdelse af ældre læger

2018

2019

2020

2021

I alt

0

3

3

3

9
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Efteruddannelse af praksispersonale
Regeringen ønsker at styrke kompetenceudviklingen for praksispersonale i almen praksis.
Med udspillet ”En læge tæt på dig” afsættes der midler, som administreres gennem
Fonden for Almen Praksis til tre delformål:
1) Kompetenceudvikling målrettet praksispersonales håndtering af mennesker med
psykiske lidelser.
2) Midler målrettet praksispersonale, som ønsker at arbejde i almen praksis, men
som har behov for et kort kursus til at klædes på til at kunne håndtere de
opgavetyper, der møder dem i almen praksis. Midlerne skal gå til at udvikle eller
videreudvikle relevante kursusforløb samt afholdelse af en række kurser for
relevant sundhedspersonale i almen praksis.
3) Derudover skal midlerne til kompetenceudvikling understøtte muligheden for, at
praksispersonale ansat i almen praksis kan gennemgå uddannelsen som
specialsygeplejerske i borgernær sygepleje. Hermed understøttes en øget brug af
praksispersonale med de rette kompetencer i almen praksis.
Der er afsat 60 mio. kr. i alt i perioden i 2018-2021. Midlerne udmøntes via
bloktilskudsnøglen. I 2018 udmøntes midlerne via en pulje, hvortil regionerne skal
indsende et regnskab tre måneder efter midlerne er anvendt. 2018 midlerne udbetales i
takt med anvendelsen, der skal ske i 2018, men som også kan ske i senere år, såfremt der
igangsættes aktivitet i 2018. Midlerne for 2019-2021 udmøntes midlerne via
bloktilskuddet. Danske Regioner indgår aftale med PLO om fordelingen af midler til hvert
af de tre formål. Fordelingen drøftes med SUM.
Der ønskes en afsluttende status vedrørende den overordnede anvendelse af midlerne
inden for de beskrevne hovedformål ved midlernes udløb.

Tabel 3
Efteruddannelse af praksispersonale

2018

2019

2020

2021

12,5

17,5

15

15
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I alt
60

